REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
IM. JANUSZA KORCZAKA W DĘBICY

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza
Korczaka.
§2
Samorząd uczniowski, działający w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka
zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 IX 1991 r. (Dz.U. z
1991 r., nr 95, poz. 425), Statutu Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka oraz
niniejszego Regulaminu.

Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SU
§3
Do głównych celów działalności SU należą:
a. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania
wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
b. przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wniosków,
opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach Szkoły,
c. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów
i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
d. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
e. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej,
sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
f. reprezentowanie działalności SU przed Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców
i innymi organami.

Rozdział III: OPIEKUN SU
§4
Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun SU.
§5
Opiekuna SU wybiera ogół uczniów w szkole. Wybory Opiekuna SU są równe, tajne,
bezpośrednie, powszechne. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom.
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§6
Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez:
a. wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,
b. inspirowanie uczniów do działania,
c. pośredniczenie w relacjach SU z Dyrekcją oraz Radą Pedagogiczną.

Rozdział IV: ORGANY SU - KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA
§7
Do wybieralnych organów SU należą:
1. Rada Samorządów Klasowych, w skład której wchodzą przedstawiciele Samorządów
Klasowych w osobie przewodniczącego klasy i jego zastępcy.
2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego.
§8
Przedstawiciele Samorządów Klasowych:
a. identyfikują potrzeby uczniów,
b. inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej,
rozrywkowej, naukowej w szkole,
c. informują uczniów o działalności Zarządu SU.
Zebranie ogólne Przedstawicieli Samorządów Klasowych (przewodniczących klas i ich
zastępców) wszystkich klas w Szkole nazywane jest Radą Samorządów Klasowych.
§9
Do obowiązków Przedstawicieli Samorządów Klasowych (przewodniczących klas i ich
zastępców) należy:
a. uczestnictwo w pracach Rady Samorządów Klasowych i realizacja celów SU,
b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Zarządu SU lub Dyrekcji,
c. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,
d. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.
§ 10
Do kompetencji Rady Samorządów Klasowych należy:
a. współpraca z Zarządem SU i Opiekunem SU,
b. opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Zarządu SU,
c. zgłaszanie propozycji działań dla Zarządu SU,
d. kontrolowanie zgodności działań Zarządu SU z niniejszym Regulaminem oraz
Statutem Szkoły
e. rozpatrywanie i opiniowanie semestralnych i rocznych sprawozdań Przewodniczącego
SU z działalności SU i innych spraw wniesionych przez członków Zarządu SU pod
obrady,
f. w sprawach dotyczących uczniów uczestniczenie w posiedzeniach Rady
Pedagogicznej,
g. zgłaszanie wniosków do Dyrektora, bądź Rady Pedagogicznej. W obu wypadkach
musi otrzymać rozstrzygającą odpowiedź z uzasadnieniem w terminie 30 dni,
h. odbywania spotkań konsultacyjno – wychowawczych z Dyrektorem i opiekunem
samorządu,
i. składanie wniosków i próśb do wszystkich urzędów z wcześniejszym
powiadomieniem Dyrektora Szkoły,
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j. organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej lub rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu
z Dyrektorem Szkoły,
k. organizowania konkursów i przyznawanie nagród,
l. w sprawach spornych dotyczących interpretacji statutu lub interwencjach w sprawie
jego przestrzegania SU może powołać komisję mediacyjną do rozwiązania problemu.
Komisja mediacyjna składa się z dwóch członków RP wyznaczonych przez Radę
Pedagogiczną, dwóch przedstawicieli SU, opiekuna SU i pedagoga szkolnego,
m. występowanie z wnioskiem o zawieszenie wykonania kary w stosunku do każdego
ucznia Szkoły,
n. podawanie własnych informacji i komunikatów oraz ogłaszanie ich na terenie Szkoły
po uzgodnieniu z wicedyrektorem do spraw wychowawczych,
o. wydawanie opinii o pracy nauczyciela przy ocenie nauczyciela przez Dyrektora
Szkoły,
Obrady Rady Samorządów Klasowych zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU
lub na żądanie, co najmniej połowy członków Rady Samorządów Klasowych przynajmniej
raz na dwa miesiące.
§ 11
Do kompetencji Zarządu SU należy:
a. koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,
b. opracowanie rocznego planu działania SU,
c. identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,
d. przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wniosków, opinii,
sugestii członków SU,
e. zbieranie i archiwizowanie [w teczce/segregatorze] bieżącej dokumentacji SU.
Obrady Zarządu SU zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie, co
najmniej połowy członków Zarządu SU lub Opiekuna SU przynajmniej raz na dwa miesiące.
§ 12
Do obowiązków członków Zarządu SU należy:
a. uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU,
b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Dyrekcji,
c. uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,
d. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,
e. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.
§ 13
Zarząd SU składa się z:
1. Przewodniczącego SU,
2. Pierwszego wiceprzewodniczącego SU,
3. Drugiego wiceprzewodniczącego SU,
4. Skarbnika,
5. Sekretarza, który sporządza notatkę z obrad, która zostaje dodana do archiwum
dokumentacji SU,
6. Dwóch stałych członków Zarządu,
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§ 14
Przewodniczący SU:
a. kieruje pracą Zarządu SU,
b. reprezentuje SU wobec Dyrekcji Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz
innych organizacji,
c. przedstawia uczniom, Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców plan pracy
Zarządu SU oraz sprawozdanie końcowe z działalności SU,
d. zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych,
§ 15
Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach (sekcjach) działań stałych
członków Zarządu SU zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu Zarządu.
§ 16
1. Wybieralne organy SU podejmują decyzje większością, co najmniej 2/3 głosów,
zgromadzonych na zebraniu członków Samorządu Uczniowskiego.
2. Decyzje Rady Samorządów Klasowych oraz Zarządu SU mogą być uchylone przez
Dyrekcję Szkoły, gdy są sprzeczne z prawem lub statutem szkoły.

Rozdział V: ORDYNACJA WYBORCZA
§ 17
Organy wybieralne SU: Zarząd SU wybierany jest, co dwa lata, Przedstawiciele Samorządów
Klasowych (przewodniczący klasy i jego zastępca) wybierani są, co roku w miesiącu
wrześniu. Wybory do organów SU są równe, tajne, powszechne, bezpośrednie
i większościowe.
§ 18
Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń i nauczyciel Szkoły.
§ 19
Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na:
a. Stałego członka Zarządu SU – posiada uczeń klasy pierwszej liceum, pierwszej
technikum lub uczeń klasy drugiej technikum Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia
Janusza Korczaka w Dębicy.
b. Przedstawiciela Samorządu Klasowego – posiada każdy uczeń danej klasy,
§ 20
Wybory Przedstawicieli Samorządów Klasowych odbywają się najpóźniej na 2 godzinie
wychowawczej w nowym roku szkolnym. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa
wychowawca. Przedstawicielem Samorządu Klasowego zostaje osoba, która w głosowaniu
uzyskała największą ilość głosów.
§ 21
Ogólnoszkolne wybory dokonują się w następujący sposób:
1. Przewodniczącym oraz pierwszym i drugim zastępcą przewodniczącego szkoły może
zostać uczeń klasy pierwszej liceum, pierwszej technikum lub uczeń klasy drugiej
technikum Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia Janusza Korczaka w Dębicy.
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2. Kandydatów na przewodniczącego wybierają wychowawcy wraz z klasą. Każda klasa
pierwsza i druga może do wyborów wystawić jednego kandydata.
3. Lista proponowanych kandydatów na przewodniczącego powinna być dostarczona
przewodniczącemu Szkoły lub opiekunowi Samorządu Uczniowskiego do końca
trzeciego tygodnia nauki szkolnej.
4. Samorząd Uczniowski na zatwierdzenie listy kandydatów ma 4 dni. Zatwierdzenie
listy następuje uchwałą Samorządu Uczniowskiego podjętą większością, co najmniej
2/3 głosów, zgromadzonych na zebraniu członków Samorządu Uczniowskiego.
5. Następnego dnia po zatwierdzeniu listy kandydatów, przewodniczący Szkoły lub jego
zastępca prezentuje społeczności szkolnej młodzież startującą w wyborach.
6. Kolejnego dnia po przedstawieniu listy kandydatów, w szkole rozpoczyna się
kampania wyborcza, która trwa 14 dni. W jej trakcie startujący w wyborach z pomocą
klasy oraz wychowawcy prezentują się i przedstawiają swój program wyborczy.
7. Po zakończeniu kampanii wyborczej, to jest po upływie 14 dni odbywają się wybory.
Wybory trwają jeden dzień od godziny 8:00 do 15:00.
Wybory są: powszechne, bezpośrednie, równe, tajne.
Czynne prawo wyborcze mają nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych
imienia Janusza Korczaka.
Bierne prawo wyborcze mają uczniowie: pierwszej klasy liceum, pierwszej klasy
technikum, lub drugiej klasy technikum zespołu szkół ekonomicznych imienia Janusza
Korczaka.
8. Szkolna Komisja Wyborcza składa się z: przewodniczącego Szkoły, jego zastępców
oraz sekretarza Samorządu Uczniowskiego.
Do kompetencji Komisji wyborczej należy:
- sprawne przeprowadzenie wyborów
- liczenie głosów
9. Przewodniczącym Szkoły zostaje uczeń, który otrzymał największą liczbę głosów.
Pierwszym i drugim zastępcą przewodniczącego Szkoły zostają uczniowie, którzy
otrzymali po przewodniczącym największą liczbę głosów. Jeżeli dwóch kandydatów
na przewodniczącego Szkoły otrzymało jednakową liczbę głosów, następnego dnia po
pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne glosowanie. W ponownym
głosowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym
głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów. Przewodniczącym Szkoły zostaje
kandydat, który w ponownym glosowaniu otrzymał więcej głosów.
10. Przedstawienie społeczności szkolnej nowego przewodniczącego i przekazanie mu
funkcji odbywa się po wyborach, następnego dnia nauki szkolnej.
11. Wyboru skarbnika Samorządu uczniowskiego zastrzega sobie opiekun Samorządu
Uczniowskiego.
12. Sekretarza Samorządu Uczniowskiego i dwóch członków do jego pomocy wybiera
zarząd Samorządu Uczniowskiego.

5

13. Kadencja przewodniczącego Szkoły, pierwszego oraz drugiego zastępcy, skarbnika,
sekretarza i członków kończy się w klasie maturalnej (najpóźniej trwa do 15
października). 1
§ 22
1. Mandat członka Zarządu SU oraz Przedstawiciela Samorządu Klasowego wygasa w razie:
a. rezygnacji,
b. końca kadencji,
c. po ukończeniu nauki w szkole.
2. Mandat Opiekuna SU wygasa w razie:
a. rezygnacji,
b. odwołania decyzją Dyrekcji Szkoły lub Rady Pedagogicznej.
3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:
a. w miejsce Przedstawiciela Samorządu Klasowego – samorząd klasowy powołuje
osobę pełniącą jej obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające
wybory,
b. w miejsce stałych członków Zarządu SU - Zarząd SU powołuje osoby pełniące ich
obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory powszechne,
c. w przypadku Przewodniczącego Zarządu SU – na czas określony obowiązki
Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący lub przeprowadza się uzupełniające
wybory powszechne,

Rozdział VI: FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI
§ 23
SU działa w oparciu o fundusze gromadzone z różnych akcji prowadzonych w roku szkolnym
jak np. dyskoteka szkolna, lub środki przyznane przez organy, stowarzyszenia, instytucje
i organizacje wspierające działalność SU oraz sponsorów prywatnych.

Rozdział VII: POSTANOWIENIA KOŃCOWE – TECHNICZNE
§ 24
1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady Samorządów
Klasowych i Zarządu SU na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, Dyrekcji Szkoły
lub co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Rady Samorządów Klasowych.
2. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej
podjęcia.
3. Niniejszy Regulamin uchwalony został przez SU 13.IX.2006. i wchodzi w życie
28.IX.2006 .
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Regulamin wyboru SU został zatwierdzony przez SU 13.IX.2006.
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